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Żywą kobietę bluszcz oplótł nocą, 

Myśląc, że znalazł marmur kolumny. 

Rankiem jej stopy, biegnąc, zgruchocą 

Słabej rośliny pnącz bezrozumny. 

Nigdy nie przepadałam za tym miejscem, ale czy istnieje człowiek lubiący szpital? 

Znając ludzi, jeden egzemplarz na pewno by się znalazł. Najbardziej nie przepadałam za 

wystrojem szpitali.  Biel ścian oddziałów zazwyczaj łączona jest z jakimś przyjemnym 

kolorem niebieskim albo zielonym, aby udręka nie kojarzyła się ze ślubem. Dziwne, prawda? 

Tu biel  

i tu biel, przerażenie mieszające się z radością oraz ofiara, na której skupia się uwaga innych. 

Przerażające, ale na szczęście mogłam uwolnić się od tego spływającego krwią miejsca raz na 

zawsze. A przynajmniej taką miałam nadzieję. Prawie siedem miesięcy temu wracając  

z urodzin mojej przyjaciółki Moniki, miałam wypadek. Jakiś idiota po pijaku wjechał w mój 

samochód i, co najzabawniejsze, jemu nic się nie stało, ale ja trafiłam na salę operacyjną w 

mgnieniu oka. Trepanacja czaszki, połamana noga z przemieszczeniem, usunięta śledziona  

i odma płucna plus liczne zadrapania i krwawienia. Po dzielnym wysiłku lekarzy trwającym 

12 godzin i licznych dniach oczekiwania, a potem miesiącach rehabilitacji mogłam wreszcie 

wrócić do pełni sił. Teraz musiałam pojawiać się jedynie na kontrolnych badaniach, czy aby 

na pewno zostałam naprawiona w zupełności. Szybkim krokiem przemaszerowałam korytarze 

z mrugającymi świetlówkami rodem ze średniowiecznych sal tortur i zapukałam do gabinetu 

lekarskiego mojego wybawcy. Pokój w barwach żółci i bieli wyglądał o niebo lepiej, ale 

nadal przyprawiał mnie o zawroty głowy. Doktor Łukasz Rosner siedział w skórzanym fotelu  

i małymi łyczkami popijał czarną herbatę z cytryną z przezroczystej szklanej filiżanki. Na 

mój widok uśmiechnął się posępnie i wskazał miejsce na kozetce. Odpowiedziałam 

uśmiechem  

i zajęłam należyte miejsce. Zdjęłam szybko swój sweterek, aby lekarz mógł mnie zbadać. 

- Jak się pani czuje? – spytał, wsadzając do uszu końcówki stetoskopu i przykładając zimny 

krążek do moich pleców.  

- Całkiem dobrze – wzdrygnęłam się na znajomy dotyk metalu.- Nie rozumiem dlaczego mam 

przychodzić na te kontrolne wizyty – powiedziałam nieco naburmuszonym głosem. 

- Pani Heleno, ja jestem lekarzem i to ja odpowiadam za pani zdrowie. Proszę głęboko 

oddychać – rozkazał, a ja w milczeniu wykonałam polecenie. – Nie słyszę szmerów. Proszę 

się ubrać. Pielęgniarka powinna zaraz przynieść ostatnie wyniki pani badań 

Ubrałam się z powrotem i usiadłam na plastikowym krześle po drugiej stronie biurka. W ciszy 

oczekiwaliśmy na pielęgniarkę, która po kilku minutach przyniosła kartki papieru zapisane 

jakimiś dziwnymi nazwami i cyferkami. Spoglądałam na doktora obserwując jego wyraz 

twarzy kiedy odczytywał zapiski. Doktor miał około 40 lat, nieco szpakowate czarne włosy,  

a pierwsze zmarszczki zaczęły pojawiać się na jego zmęczonej twarzy. Był miłym, nieco 

zrzędliwym człowiekiem, a z tego, czego dowiedziałam się na wizytach, ma żonę Elwirę, 

 9-cioletniego  syna i córkę w moim wieku. 

 Mój wewnętrzny alarm sam się włączył, kiedy zobaczyłam cień strachu przebiegający 

przez twarz lekarza. Momentalnie zaczęłam pytać, o co chodzi. 
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- Coś się stało? Moje wyniki się pogorszyły? – spytałam nerwowo wygładzając brzeg 

rozkloszowanej spódnicy. 

- Heleno – zwrócił się co mnie po imieniu, co jeszcze bardziej mnie ostrzegło. – Nie wiem, 

jak ci to powiedzieć, ale masz AIDS. - Na początku sens tych słów do mnie nie dotarł,  ale po 

chwili zrozumiałam prawdę. Łapałam się ostatnich skrawków nadziei, że to nie jest jeszcze 

koniec. 

- To nie oznacza śmierci, są leki  - szeptałam gorączkowo, biorąc coraz głębsze oddechy. 

Jednak z twarzy doktora Rosnera wyczytałam, że nie jest dobrze. 

- Niestety, ale twoja odporność zmalała po usunięciu śledziony, liczba kopii wirusa jest 

bardzo wysoka.  

- Ile mi zostało? – spytałam, czując, jak gorące łzy spływają mi po policzkach. 

-Trzeba zrobić badania, ale na moje oko przy braniu leków możesz liczyć na jakieś półtora 

roku – poinformował mnie smutnym głosem i podał chusteczkę, kiedy zaczęłam cicho 

szlochać. Moje marzenia i plany z tą chwilą legły w gruzach.  Rozpłakałam się na dobre, 

przypominając sobie to, czego nie osiągnę, nie wiadomo nawet czy ukończę pierwszy rok 

studiów. Zamknęłam oczy i uszczypnęłam się w rękę, licząc, że to zły sen i obudzę się w 

swoim ciepłym łóżku już zdrowa. Doktor pogłaskał mnie po ramieniu, próbował mnie 

uspokoić, ale to było niemożliwe. 

-  Proszę się nie martwić – powiedział, ale ja wstałam i otarłam łzy. 

- Proszę, mnie umówić na wizytę. Teraz przepraszam, muszę iść. Do widzenia – zdołałam 

wykrztusić i nie czekając na odpowiedź, wyszłam z gabinetu. Pobiegłam korytarzem, nie 

zważając już na jego wygląd, a stukot obcasów rozbrzmiewał wokół. Moje życie się 

skończyło, zanim na dobre się zaczęło. Nie pozostało mi nic innego, tylko wykorzystać jak 

najlepiej ostatnie minuty. 

Wpadłam do domu i pognałam do swojego pokoju nie zwracając uwagi  na krzyki 

mamy, że obiad jest na stole. Zamknęłam drzwi i włączyłam głośną muzykę, aby zagłuszyć 

smutek. Nigdy nie puszczałam muzyki, aby szyby w oknach drżały, ponieważ obawiałam się  

o swój słuch, ale czy to miało teraz znaczenie? Krzyczałam, zdzierając sobie gardło, oczy 

bolały mnie od uciążliwego płakania, a rękami zrzucałam na podłogę wszystko w ich zasięgu. 

Dlaczego ja? Byłam miła, pilnie się uczyłam, pomagałam innym , a teraz miałam umrzeć 

przez jakiegoś wirusa? Świat jest niesprawiedliwy. Zmęczona padłam na podłogę, 

pozwalając, aby gorzki żal obezwładnił mnie doszczętnie.  

Obudziło mnie natarczywe szarpanie za ramię. Otworzyłam zamglone oczy, ktoś się 

nade mną pochylał. Po chwili kontury się wyostrzyły i zobaczyłam zmartwioną twarz mamy. 

- Córuś, co się stało? – spytała, patrząc mi w oczy, jakby próbowała dojrzeć czy coś brałam. 

Rozejrzałam się po zdemolowanym pokoju i zobaczyłam tatę trzymającego wyrwane  

z zawiasów drzwi. 

- Nic – odparłam. Przecież nie mogą się dowiedzieć, ze ich córka umrze przed nimi. Mama 

jako psycholog nie dopytywała się. Zapewne sądziła, że to nastoletni bunt, ale ojciec drążył. 

- Jak to nic? – warknął, a mama obrzuciła go srogim spojrzeniem. Jego głos złagodniał pod jej 

naciskiem. – Heleno, masz wyjaśnić, co się stało. Wbiegłaś bez słowa i puściłaś głośno 

muzykę, czego nie masz w zwyczaju robić. Czy twoje wyniki się pogorszyły? 

- Nie, nie – odparłam gorączkowo, szukając wymówki. – Pokłóciłam się z Moniką, byłam 

wściekła  - skłamałam, podnosząc się z podłogi. 

- Aha – mruknął łapiąc mamę za rękę i odciągając ją ode mnie. – Masz posprzątać, a kolację 

zjesz tutaj – zakomunikował i wyszli. Po kilku minutach wrócił i naprawił drzwi, po czym 

zamknął mnie na klucz. 

Nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz zostałam tak ukarana, ale teraz cieszyłam się z takiego 

obrotu spraw. Mogłam zostać sama ze swoim myślami. Złapałam kartkę papieru, długopis  

i usiadłam na swoim szerokim parapecie, o którym od zawsze marzyłam.  
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Mieszkanie w rezydencji Sobierskich miało swoje zalety: wielka biblioteka, piękny ogród, 

ścieżki doskonałe na poranne spacery. Jedyną wielką wadą było tkwienie w złotej klatce. 

Znajomi zazdrościli mi bogatego ojca i wypasionego domu, ale gdyby słyszeli te niekończące 

się wrzaski i awantury, uciekliby z krzykiem.  

Powróciłam do swojej listy, pierwszym krokiem było zrezygnowanie ze studiów. Po co mi 

one, skoro i tak będę wąchała kwiatki od dołu? Zamierzałam pozwiedzać trochę świata, na 

początek Londyn, Paryż, Wiedeń. Potem może Stany albo Indie. Nie zamierzałam w strachu 

czekać na ostatnie dni, pragnęłam spełnić te marzenia, które jeszcze mogłam. Spisywałam 

miejsca, które muszę zobaczyć, kiedy ziarnko niepokoju zaczęło kiełkować. Jakim cudem 

zaraziłam się HIV-em? Przecież z nikim nie spałam, nie brałam narkotyków, ani nie 

zaraziłam się w domu. Niemal słyszałam, jak trybiki w moim mózgu zaczynają pracować. 

Uzmysłowiłam sobie, że zakażenie musiało nastąpić w szpitalu.  W ułamku sekundy 

podjęłam decyzję. Znajdę osobę, odpowiedzialną za mój stan i dopilnuję, aby nie zaznała 

spokoju. 

Po porannej toalecie, ubrałam na czarno– odzwierciedlało to mój humor i zamiary. Jak 

zwykle zeszłam na śniadanie do pięknej jadalni ze sztukaterią, antykami i świecznikami 

wartymi samochód ze średniej półki. Ojciec, jak miał w zwyczaju, pił mocną kawę i 

przeglądał codzienne wiadomości, a mama skubała croissanta. Czytała jakieś psychologiczne 

rozprawki typu „W snach goni mnie wieli żelek, bo kiedyś ktoś wziął ostatniego z paczki”. 

Serio,  

z  psychologicznych wypocin można zrozumieć tyle, co z umów telefonicznych czy testów 

czytania ze zrozumieniem. Już po pierwszym zdaniu boli głowa, a kiedy skończysz, twój 

mózg jest tak wyprany, że nie rozróżniasz prawej strony od lewej. 

- Dzień dobry – usłyszałam swój klarowny radosny głos. – Poproszę czarną kawę – 

powiedziałam do służącej, a ojciec podniósł wzrok znad gazety.  

- Przecież ty nie pijasz kawy – zdziwił się i popatrzył, jakby podmieniono mu córkę. 

- Teraz już tak – odparłam i zajęłam się śniadaniem. 

Po zjedzeniu, złapałam torebkę i powolnym krokiem udałam się na przystanek autobusowy  

i wsiadłam do odpowiedniego pojazdu, który zawiózł mnie prosto do celu. Moją twarz zdobił 

uśmiech, inni pomyśleliby, że jestem radosną nastolatką, jednak to nie był uśmiech szczęścia. 

Powolnym krokiem udałam się w stronę drzwi wejściowych, a od progu uderzył mnie ostry 

zapach środków odkażających i sterylności. Pokierowałam się w stronę gabinetu dyrektora 

szpitala. Kto jak kto, ale on na pewno coś wiedział. Idąc, musiałam minąć pokój lekarski i coś 

mnie skusiło, aby przystanąć przy nim. Intuicja nakazała mi podsłuchać rozmowę lekarzy. 

- Widziałem badania Sobierskiej – powiedział jakiś lekarz. Po głosie zdawało mi się, że to 

drugi chirurg, który mnie operował. – Ma fatalne wyniki odporności, AIDS. 

- Szkoda mi jej – odpowiedział mu doktor Rosner. – Dzisiejsze nastolatki nie zważają na 

ryzyko zakażeń -  stwierdził smutno. 

- Przecież podczas operacji pobieraliśmy jej krew na grupę i nie miała  HIV-a, a potem… - 

zamilkł. Tak bardzo żałowałam, że nie widzę wyrazu jego twarzy. 

-To się czasami zdarza – przerwał mu gwałtownie kolega. Usłyszałam, jak wstaje i kieruje się 

ku wyjściu, więc szybko uciekłam i ukryłam się za kolejnymi drzwiami. 

Próbowałam zebrać myśli: miałam rację, zaraziłam się w szpitalu, podczas operacji. 

Cokolwiek wtedy się stało, ktoś mi za to zapłaci. 

Kiedy lekarze wyszli z pokoju, sama się tam zakradłam i zabrałam fartuch lekarski. Wzięłam 

pierwsze lepsze dokumenty z biurka i zaczęłam szukać archiwum. Musiałam się spieszyć, 

więc zapytałam miłej pielęgniarki o miejsce przechowywania raportów z przebiegu operacji. 

Wyjaśniła mi, jak tam dojść, nawet nie dziwiąc się, że mnie nie zna. Archiwum znajdowało 

się na samym dole, zamykane na klucz, którego oczywiście nie posiadałam. Dzięki Bogu, 

miałam przy sobie wsuwki i zręczne palce. Po kilku minutach szarpania się z zamkiem, uległ 
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on moim naciskom. Zamknęłam drzwi, zapaliłam światło i przeszłam do szuflady z marcem 

2017 roku. Szybko przeglądałam dokumenty, aż w końcu znalazłam przebieg mojej operacji. 

To, co tam znalazłam, wprawiło mnie w osłupienie. 

Umrzeć czy zabić? Oto pytanie. 

W uścisku nudy skonać szkielecim - 

Czy rwąc na strzępy to marne trwanie 

Uciec... Tak, uciec. 

Pałałam żądzą zemsty, ale czy jestem zdolna do zabójstwa? Zawsze uważałam się za raczej 

przestrzegającą zasad dziewczynę, ale teraz wreszcie dostrzegałam prawdę. Każdy człowiek 

ma swoją ciemną stronę, która potrafi ujawnić się w najmniej spodziewanych momentach. 

Byłam głupia, jeśli sądziłam, że nie kryję w sobie mrocznego serca. Kiedy podjęłam decyzję, 

wreszcie poczułam, że wszystko jest na swoim miejscu. Wreszcie moja prawdziwa natura 

ujrzała światło dzienne  i wiedziałam, że jej blask wkrótce oślepi innych. 

Drugiej istocie słońcem żywota? 

Jeśli w jej oczach słupieje trwoga? 

Jeśli kurczowo chwyta za wrota 

I wie... i nie chce wiedzieć nieboga? 

Siedziałam w aucie, czekając na odpowiedni moment. Nie mogłam od tak wyparować, w 

końcu musiałam pozostać niezauważoną przez pewien czas. Zbliżała się 15-sta kiedy 

wreszcie wyszła z domu koleżanki, roześmiana i taka  niewinna. Nie wiedziała, co ją czeka i 

dobrze. Wyszłam z samochodu i udałam się za róg, który miała zaraz minąć. Jeszcze chwila 

i… Wyskoczyłam, łapiąc zakrwawionymi dłońmi za jej ramiona. Była przerażona. 

- Był wypadek, musisz mi pomóc – szeptałam gorączkowo, w duchu będąc nadzwyczaj 

spokojną. Dziewczyna od razu pobiegła za mną do lasu, prowadziłam ją krętymi dróżkami, 

zapewniając, że zaraz będziemy na miejscu. W końcu przystanęłyśmy, a dziewczyna zaczęła 

domyślać się prawdy. 

- Przecież tu nic nie ma… - już się odwracała, kiedy uderzyłam ją grubym konarem w 

potylicę. Jęknęła i padła nieprzytomna na liście. Wytarłam ręce z czerwonej farby o liście i 

złapałam ją za nogawki spodni. Była ciężka, więc ciągnęłam ją przez las aż do mojego 

samochodu. Zaparkowałam z boku, więc nikt nie widział, jak wychodzę z lasu, szarpiąc 

dziewczynę, ani jak wsadzam ją do bagażnika. Nie czułam żalu, żadnych negatywnych 

emocji. Podekscytowanie i radość rozpierały mnie od środka. Zapaliłam silnik i odjechałam 

na obrzeża miasta. Jechałam szybko, nucąc wesoło pod nosem. W końcu zjechałam z głównej 

drogi, nieco zwalniając, aby nie rozwalić samochodu. Zatrzymałam się  i wyciągnęłam 

dziewczynę  

z bagażnika. Zaciągnęłam ją pod drzewo, do którego ją przywiązałam. Wyciągnęłam jej 

telefon ze spodni, po czym wybrałam odpowiedni numer. 

- Tak córeczko? – męski głos rozbrzmiał po kilku sygnałach. 

- Tatusiu, przyjedź po mnie do lasu na Kierzkowie. Pękła mi opona, a nie wiem jak zmienić 

koło – jęczałam rozżalona naśladując głos mojej ofiary. 

- Dlaczego tam jesteś? Nieważne. Już jadę – odpowiedział czułym głosem i się rozłączył. 

Wyjęłam z torebki paczkę chipsów i usiadłam pod drzewem czekając na moją kolejną ofiarę. 

Budzi się - zrywa, czując spętanie - 

Bluszcz przerażony chwyta jej ręce, 

A ona pyta, półleżąc, w męce: 

Umrzeć czy zabić?... 

Kiedy nadszedł czas, zdjęłam z dziewczyny bluzę, włosy spięłam i schowałam pod kapturem 

oraz wzięłam jej torbę. Wyszłam na początek drogi i zaczęłam machać na czerwonego fiata. 

Samochód zatrzymał się i wyszedł z niego mój oprawca. 
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- Córeczko, gdzie twój samochód? - spytał i wtedy ja się odwróciłam. Nie zdążył zareagować, 

kiedy zamachnęłam się i go uderzyłam. Mężczyzna krzyknął i podparł się drzwiami, a wtedy 

ja zamachnęłam się drugi raz i ogłuszyłam go na dobre. Był zdecydowanie za ciężki, jego 

córkę jeszcze jakoś przeciągnęłam, ale jego nie byłam w stanie. Wtedy wpadłam na 

doskonały pomysł. Wyjęłam z jego bagażnika linę do holowania i oplotłam nią jego nogi, a 

drugi koniec przywiązałam do samochodu. Ruszyłam na najmniejszym biegu, aby zbytnio go 

nie pokiereszować. Zatrzymałam się w miejscu, gdzie przywiązana był dziewczyna i to samo 

zrobiłam z facetem. Potem sięgnęłam do torebki i wyjęłam z niej sole trzeźwiące. 

Przystawiałam je do nosa dziewczyny, a potem jej ojca. Zaczęli kaszleć, a po chwili wszyscy 

byliśmy w komplecie. 

- Witam doktorze – uśmiechnęłam się do mojego oprawcy. 

- Tato dlaczego jestem związana? – spytała dziewczyna próbując się wyrwać. 

- Nie szarp się, Alicjo. Poranisz sobie tylko ręce – ostrzegłam ją. - Już wyjaśniam. Pół roku 

temu miałam wypadek i trafiłam pod skalpel twojego ojca. Wyzdrowiałam i miałam się 

dobrze, tylko jest jedno „ale”. Twój ojciec nie powinien operować. Ma HIV i podczas 

operacji skaleczył się i mnie zaraził – wyjaśniłam spokojnie, starając się nie krzyczeć.  

- Nie chciałem tego zrobić – łkał doktor Rosner, patrząc na mnie błagalnym wzrokiem, ale nie 

mógł stopić lodu w moim sercu. 

- Trzeba było się zastanowić, zanim postanowił pan nadal operować – przerwałam mu. 

Podeszłam do dziewczyny i przeciągnęłam dłonią po jej mokrym policzku.  

- Jak by się pan czuł, jakby zaraził pan własną córkę? – spytałam się go, a na jego twarzy 

pojawił się strach i smutek. – Będzie miał pan okazję się tak poczuć – zapewniłam. Ze swojej 

torebki wyjęłam strzykawkę i wbiłam sobie ją w żyłę na przedramieniu. Skrzywiłam się 

nieco, kiedy pobrałam dużą ilość krwi. 

- Nie rób tego, proszę  – błagał lekarz, kiedy odkrył moje zamiary. Podeszłam do dziewczyny 

, która mimo moich ostrzeżeń nadal próbowała się uwolnić. 

- Twój wniosek został odrzucony – odparłam i wpompowałam swoją krew do żył Alicji. 

Potem wyjęłam broń z torebki, zwykły rewolwer, który zabrałam z sejfu ojca i postrzeliłam w 

nogę doktorka. Dziewczyna krzyczała, ale przecież na takim odludziu nikt ich nie znajdzie, z 

kolei lekarz jedynie jęknął głośno kiedy kula przeszła przez jego udo. 

- Musze was niestety pożegnać, wyjeżdżam. Mam nadzieję, że nie będziesz już operował 

doktorze o ile nie wykrwawisz się na śmierć. Miło było was poznać – powiedziałam. Zanim 

odjechałam, przebiłam opony w ich  aucie i posprzątałam swoje rzeczy. 

- Nie zostawiaj nas tutaj – krzyczała do mnie dziewczyna, ale o nic już nie dbałam. 

Postanowiłam jechać w stronę Pragi i tam zacząć nowe życie. Miałam to, czego 

potrzebowałam, fałszywe dokumenty, mnóstwo pieniędzy, a po drodze, gdzieś koło 

Wrocławia czarne włosy do pasa zmieniłam na krótkiego boba w miodowym odcieniu. 

Chciałam rozpocząć lepsze życie, pasujące do mojej prawdziwej natury. Już dawno pozbyłam 

się wszelkich skrupułów. Doktor Łukasz Rosner zabrał mi życie, więc ja odpłaciłam mu 

pięknym za nadobne.  

Zbrodni? - Więc kiedy z wysmukłej sosny  

Wiatr pasożytny mech zerwie szary 

I mech ten zginie... zginie wśród wiosny - 

- Czyliż to drzewo winne jest kary? 

Siedzę na ławeczce w parku Kościuszki i rozkoszuję się ciepłymi promieniami 

sierpniowego słońca. Od tamtych wydarzeń minął rok, na początku ucieczki, sądziłam, że 

policja mnie złapie, ale okazali się zbyt leniwi, aby iść za mną w pościg. Dowiedziałam się, 

że nie znaleziono ich na czas.. On się wykrwawił, ale ją zdołali odratować. Nie miałam 

żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu, czułam się wybrana, godna nosić znamię 

morderczyni. Podróżowałam po Europie, Ameryce i Azji oglądając zabytki i sławne miejsca. 
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Zostawiałam za sobą żale, smutki i nostalgię. Jednak teraz w ostatnich dniach mojego życia, 

jeszcze raz pragnęłam zobaczyć rodzinne strony. Nie zamierzałam jednak pokazać się 

rodzicom, ani nawet swojej przyjaciółce. W ich oczach byłam już dawno martwa i nie 

sprawiało mi to przykrości. Wiele razy zastanawiałam się, co by było, gdybym wtedy nie 

miała tego wypadku. Zapewne siedziałabym teraz na jakiejś plaży z przyjaciółmi narzekając, 

że wakacje już się kończą i trzeba wracać na studia. Jednak los chciał inaczej i nie mogłam 

mu się sprzeciwiać. Wiedziałam, ze gdybym nie uciekła, ojciec płaciłby fortunę na 

podtrzymywanie mojego życia w klinikach. Patrząc z perspektywy czasu byłam dumna ze 

swoich osiągnięć.  

Zdołałam wstać i zrobić kilka kroków, zanim padłam słaba na ziemię. Nikogo nie było 

wokół, toteż nikt mi nie pomógł. Leżałam tak, czekając na śmierć, której już się nie bałam  

i wiedziałam, że zrobiłam wszystko, aby jak najlepiej spędzić ostatnie godziny mojego życia. 

 

 

 

 

 


